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HOMENAGENS AO REV. LUDGERO FEITAS PELA
WORLD REFORMED FELLOWSHIP
Homenagem ao Rev. Ludgero Bonilha Morais
Um globo de cristal, com o nome de nosso pastor e as inscrições
World Reformed Fellowship – 25 years.
Nosso pastor foi homenageado, na última segundafeira, pela Assembleia Mundial da “World Reformed
Fellowship”. Foi feito o lançamento do livro da história
desta fraternidade, com o título “Continuing the
Reformation”, onde o nome de nosso pastor é citado
diversas vezes.
Desde 1986, o Rev. Ludgero, como membro e
presidente da Comissão de Relações InterEclesiásticas da Igreja Presbiteriana do Brasil, passou
a estabelecer contatos com igrejas presbiterianas ao
derredor do mundo. Na década de 60, a IPB rompeu
suas relações com a Igreja Presbiteriana dos Estados
Unidos da América (PCUSA), que vinha assumindo
posições teológicas totalmente incompatíveis com a
fé reformada e bíblica. Para que se tenha uma ideia
sobre o que foi e é esta denominação, há poucos dias
foi divulgada, em rede nacional e mundial, a decisão
final desta denominação na ordenação de
homossexuais e a oficialização de casamentos entre
pessoas do mesmo sexo. A luta do nosso pastor foi
imensa, porque autoridades da Igreja Presbiteriana do
Brasil insistiam em manter relações fraternas com
aquela denominação americana. O Supremo Concílio,
então, decidiu criar uma comissão especial para o
estabelecimento de diálogos com aquela
denominação. Rev. Ludgero foi aos Estados Unidos
diversas vezes e recebeu delegações daquela
denominação. Em todos estes contatos, ficou clara a
impossibilidade de efetivo diálogo, dada à distância
de propósitos e convicções que nos separavam.
Finalmente, por proposta do Rev. Ludgero, a Igreja
Presbiteriana rompe os laços com aquela igreja
apóstata, não sem pouco impacto sobre a vida de
nosso pastor, que sofreu diversos constrangimentos
pessoais por seu posicionamento em defesa das
convicções que a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda
assume.
O Rev. Ludgero começa, então, seu trabalho, muitas
vezes solitário, de aproximação com outras
denominações presbiterianas, que mantinham sua
fidelidade para com os princípios da ética e da
Reforma. Foi ele que estabeleceu os primeiros
contatos com a Igreja Presbiteriana da América
(PCA), com a Igreja Presbiteriana Ortodoxa (OPC) e

os relacionamentos
restaurados com a Igreja
Presbiteriana Evangélica
(EPC). Foi o Rev.
Ludgero que trabalhou
nos acordos com a EPC
para o preparo teológico dos primeiros professores do
Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper.
Participou da Assembleia Mundial da WARC (World
Allience of Reformed Churches), sob o domínio da
PCUSA, a denominação com a qual rompemos laços
fraternos. A reunião da WARC ocorreu em Gana,
África. O relatório do Rev. Ludgero motivou ao
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil a
romper relações com esta entidade mundial. Entre os
detalhes de seu relatório, mostrou a forte ênfase para
com as causas dos homossexuais, feminismo radical,
socialismo comunista. O Supremo Concílio, então,
decidiu por romper com esta Aliança.
Rev. Ludgero sempre entendeu que a Igreja
Presbiteriana do Brasil é, efetivamente, uma “Igreja” e
que faz parte da Igreja de Jesus Cristo espalhada
sobre a face da terra. Entendeu que a IPB não
poderia se fechar em si mesma, como uma seita, por
isso, trabalhou arduamente para a organização de
duas entidades mundiais: – A “World Reformed
Fellowship” – Fraternidade Mundial Reformada, sendo
um dos seus fundadores, e a CLIR – “Confraternid
Latinoamericana de Iglesias Reformadas”, sendo,
também, um de seus fundadores, primeiro vicepresidente e assumiu a presidência logo a seguir, com
a morte prematura de seu primeiro presidente, Rev.
Ramiro Lauriano,da Igreja Presbiteriana Nacional do
México. Até recentemente, no encontro do Panamá,
foi seu vice-presidente, tendo recebido uma
homenagem especial de “Reconocimiento”, que se
encontra em seu gabinete pastoral.
Durante estas últimas décadas, esteve em busca de
igrejas locais da PCUSA, igrejas que estavam
sofrendo com a derrocada da denominação.
Participou intensamente do movimento intitulado
“New Wineskin” (Odres Novos). Pregou no primeiro
encontro do NW, sermão que foi publicado no jornal

“Presbyterian Layman”, sobre o tema “Mãe Pródiga”,
imaginando que, ao invés de ser um “filho pródigo”,
fosse uma “mãe pródiga” que deixou a sua casa,
abandonou seus filhos e se prostituiu. Esta
mensagem, usada por Deus, produziu um êxodo e
283 igrejas deixaram sua denominação de origem e se
filiaram à Evangelical Presbyterian Church. Em todas
estas ocasiões, o nosso pastor esteve presente, tanto
nos primórdios da New Winesking como na
Assembleia Geral da EPC, quando da festa de
recepção das novas igrejas transferidas.
Acompanhou de perto as decisões da Igreja Central
de Orlando, uma das maiores igrejas locais da
PCUSA. Falou em sua assembleia e apelou para que
aquela igreja se mantivesse firme, levantando-se
contra o liberalismo que tinha invadido a
denominação. Hoje, a Igreja Central de Orlando é
parte também da EPC.
Foi convidado a ser parte do primeiro encontro da
Coalisão de Presbiterianos e da Confessing Church.
Participou da Assembleia da Igreja Presbiteriana da
Escócia, representando oficialmente a Igreja
Presbiteriana do Brasil. Foi representante da Igreja
Presbiteriana do Brasil nas celebrações do Centenário
da Igreja Presbiteriana da Coréia. Visitou a Índia e

estabeleceu os primeiros contatos com a Igreja
Presbiteriana da Índia, que hoje é membro da WRF.
Foi, oficialmente, à Igreja Presbiteriana do México e
assinou acordos de cooperação com aquela Igreja
irmã. Visitou e pregou em Chiapas e participou do
encontro com os Zapatistas (o MST mexicano),
apelando àqueles guerrilheiros que deixassem a
perseguição contra os presbiterianos mexicanos.
Visitou, em encontros oficiais da IPB e a convite,
diversos países do mundo, na Europa, Ásia, Américas
e África.
Um trabalho de uma vida. Vida cheia de grandes
realizações para a glória de Deus e em defesa e
divulgação da Fé Reformada e Bíblica, no Brasil e no
mundo. As homenagens que a Assembleia da World
Reformed Fellowship presta ao nosso pastor é,
também, parte do ministério e do pastorado da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que
tem sido um centro irradiador da fé, esta que, uma vez
por todas, foi deixada aos santos, e, generosamente,
cedeu o seu pastor, sendo, por muitas vezes, privada
de sua presença, sua palavra, seus sermões, assim
como o foi com sua família, visto que Rev. Ludgero
estava em viagens, em trabalhos, no meio de suas
lutas.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração
Terça-feira, 31/03, às 8h30min. e 14h30min.
Responsável: Noeme
Relatora: Miriam Gherardi Ribeiro - 3421 3969
Reunião Plenária
Quarta-feira, 01/04, às 14h30min.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, César, João, Paulo Casete, Sérgio
Linares, Ariel, Jessé Oliveira, Ricardo Serra
Segunda-feira: Jessé Oliveira
Quinta-feira: Ricardo Serra

Hoje:
Equipe 1
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055
Equipe 2
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225-3665
Próximo Domingo:
Equipe 1
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 – Centro
Tel.: 3291-8837
Equipe 2
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046-3784

LIVRARIA
Grandes títulos que chegaram em nossa
livraria:
O Ser de Deus
Autor: Heber Carlos de Campos
Estudos no Sermão do Monte
Autor: Martyn Lloyd-Jones
Quando eu não desejo Deus
Autor: John Piper
Pastoreando o coração da criança
Autor: Tedd Tripp
E muito mais! Venha conferir!
A livraria abre após os cultos dominicais
e terças e quintas-feiras, das 14h às
17h30min.

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
A doutrina da mordomia cristã pode ser assim
definida: “Cada crente é mordomo de Deus para
administrar seu corpo, sua voz, seus bens
materiais, seu testemunho, seu tempo, ou seja,
mordomia cristã refere-se à administração correta
de todos os bens, dons e talentos que Deus
colocou à nossa disposição”.
Quando o mordomo se sente dono dos bens do seu
senhor, ele trai o seu senhor. Quando o mordomo
deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens do
seu senhor, ele torna-se infiel.
Este é o tema que estamos estudando todas as
quintas-feiras às 19h30min.
Venha crescer em graça e no conhecimento de
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

O boletim está disponível
no nosso site:
www.primeiraipbh.com.br
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AGRADECIMENTO
Maria Geralda e família agradecem as orações e
visita das irmãs da SAF, dos pastores e telefonemas
dos irmãos da Igreja. Deus abençoe a todos.

SEXTA JOVEM
Em virtude do feriado prolongado do próximo final
de semana, excepcionalmente, na sexta-feira, dia
03, não teremos a Sexta Jovem. Porém, no dia 10,
nossa sexta jovem estará incluída no seminário
“Cristianismo Total”, promovido pela Federação de
Mocidades de nosso Presbitério. Participem
conosco!

UCP/ UPJ
PROGRAMAÇÃO
Programação do próximo domingo, dia 05/04 Servindo a Deus na igreja
Receberemos um diácono para nos falar sobre seu
ministério na igreja. Não deixem de vir!
VISITAS
Já estamos visitando algumas crianças em suas
casas. Pela graça de Deus, tem sido uma bênção. O
sem. Bruno continuará entrando em contato com os
pais para marcar mais visitas.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Conforme já anunciado, está convocada a Assembleia
Geral Ordinária da Primeira Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, para o domingo 19 de abril, às
10h20min., para que seja informada sobre o balanço
do ano de 2014 e o orçamento do ano em curso, de
2015.
Nesta oportunidade, elege-se o secretário (a) de atas
da Assembleia.
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VAGAS OFERECIDAS
NO HOSPITAL EVANGÉLICO
Auxiliar de Serviços - PCD (Pessoa com
Deficiência). Horário de trabalho: 8h a 18h de
segunda a sexta-feira. Salário: R$ 794,37 +
benefícios (vale transporte, alimentação no hospital,
assistência médica e convênio odontológico).
Setores: vários setores administrativos e Clínicas do
Hospital Evangélico.
Técnico de Enfermagem - Temos vaga para
Técnico de Enfermagem da Unidade de
Internação. Horário de trabalho: 7h a 19h, 12x36.
Salário: R$ 1.219,00 + Insalubridade + Benefícios
(vale transporte, alimentação no hospital,
assistência médica e convênio odontológico).
Temos vaga para Técnico de Enfermagem no setor
de Hemodiálise - Horário de trabalho: 13h10min. a
21h30min.
Salário: R$ 1.219,00 + Insalubridade + Benefícios
(vale transporte, alimentação no hospital,
assistência médica e convênio odontológico). Local
de Trabalho: Centro de Nefrologia Contorno e
Contagem.

UM MÊS DE FESTAS
PARA O PRESBITERIANISMO
EM BELO HORIZONTE
Várias das filhas de nossa Primeira Igreja
celebraram o seu aniversário. Desde a filha mais
velha, a Igreja Presbiteriana de Nova Lima,
comemorando o seu centenário, até a que acaba de
nascer, a Igreja Presbiteriana Redentor.
Louvamos a Deus pela rica história da Primeira
Igreja, suas dezenas de filhas, outras dezenas de
netas e bisnetas. Aqui está em nossa cidade um
testemunho do poder salvador de Deus, trazendo
para si milhares de eleitos que foram regenerados
pelo Espírito de Deus e vieram a se converter ao
Senhor Jesus Cristo.
Esta história continua, com muitas e muitas
oportunidades que Deus continuará nos
concedendo.

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO.
Programação especial
No próximo domingo, celebraremos a ressurreição
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com
nosso culto especial à 6h da manhã. Teremos,
também, a oportunidade de participar da Ceia do
Senhor. Lembramos nossos presbíteros para que
estejam presentes, preparados para servir a Mesa do
Senhor.
Café da manhã comunitário
Após o Culto da Ressurreição, teremos um café da
manhã comunitário. Oportunidade de estreitarmos
nosso laços de amizade e amor fraterno.
Escola Dominical
Nossa Escola Dominical será em seu horário normal,
às 9h, e não teremos o culto das 10h20min., visto
que o culto matinal será às 6h.
Culto Vepertino
Acontecerá às 19h, como em todos os domingos.
Não deixe de participar!

CONVITE
"O Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, Vereador Wellington Magalhães, tem a
honra de convidar Vossa Excelência e família para a
Reunião Solene de entrega do Título de Cidadania
Honorária ao Reverendo Antonio Sperber, a
realizar-se no dia 30 de março de 2015, segunda
feira, às 19 horas, n Palácio Francisco Bicalho, na
Avenida dos Andradas, 3100, por indicação do
Vereador Juliano Lopes."
Recebemos o convite acima e nos alegramos com o
querido Rev. Antonio Sperber, que tanto trabalhou
pela propagação do Evangelho em nossa cidade.
Louvamos a Deus por sua vida e seu ministério!

CULTO INFANTIL MATUTINO
Pedimos aos responsáveis pelas salas de culto
infantil, no período da manhã, que cheguem nas salas
até, no máximo, 10h15min. , para que os professores
da Escola Dominical tenham condições de chegar
para o culto, no templo, na hora certa.

ORAI SEM CESSAR!
Convidamos todos os irmãos para que participem
conosco de nossas reuniões de oração. Todas as
segundas-feiras, às 19h30min. e às quartas-feiras,
às 8h.
Louvamos a Deus pelo crescimento do número de
irmãos comprometidos com a oração. Não deixe de
participar! Grandes bênçãos o Senhor tem
reservado para aqueles que o buscam com
perseverança, sem esmorecer, através deste
precioso meio, a oração.

MAIS UMA IGREJA ORGANIZADA
A Comissão Especial do Presbitério Belo
Horizonte apresentou ao concílio seu relatório e
assim foi recebida a Igreja Presbiteriana Redentor
como a mais nova Igreja de nosso Presbitério. O
Conselho daquela igreja irmã nasce com 4
presbíteros e sua Junta Diaconal conta com a
atuação de 2 diáconos.
Seu pastor, o Rev. Sérgio, na cerimônia de
organização, fez questão de registrar
publicamente o seu agradecimento ao Rev.
Ludgero pela sua visão, tendo dado guarida aos
irmãos que vieram de outra Igreja Presbiteriana de
nossa cidade. Rev. Sérgio também registrou seu
agradecimento e reconhecimento à Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte pelo
imprescindível apoio de amor e sustentação
financeira. O Conselho da Primeira Igreja fez um
acordo de cooperação com a Igreja Presbiteriana
Redentor que perdurará por cinco anos,
participando financeiramente do sustento daquele
trabalho.
Esta, evidentemente, é uma obra da Primeira
Igreja e que conta com a contribuição generosa de
todos os seus membros. Com toda a certeza, a
nossa filha continuará contando com nosso apoio
em oração, visitas e a manutenção de um
relacionamento fraterno.

DESLIGA-SE
DO QUADRO PASTORAL
Rev. Sérgio Fernandes assume o pastorado da
Igreja Presbiteriana Redentor e, com isso,
desliga-se do quadro pastoral da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.
Registramos nossa profunda gratidão ao nosso
colega e pastor por estes anos de convívio
fraterno, quando tivemos a oportunidade de
estreitar os nossos laços de amor e respeito
mútuos.
Nosso mais sincero desejo e oração é que o
Rev. Sérgio seja ricamente abençoado em seu
novo campo de trabalho e que muitos frutos,
advindos do amor de Deus, lhes sejam
acrescentados.
A Igreja Presbiteriana Redentor, nesta semana,
em reunião extraordinária do Presbitério Belo
Horizonte, já foi arrolada e recebida com grande
alegria por todos. Rev. Sérgio, receba nossa
abraço fraterno.

30/03
Adriana Letícia Saraiva Lamounier Rodrigues
31/03
Ana Laura Amorim Gomes
Ana Paula Siqueira
Davi Macedo de Oliveira
Lucas Gibram Leite e Silva
Maria Flávia Bolivar Moreira
02/04
Delmi de Fátima Ribeiro Perilo
Neide Alves Ferreira
03/04
Corine Salgado Andrich de Freitas Santos
Lavínia Salgado Andrich de Freitas Santos
Lina Silva Rodrigues Rosa
Neuza Dias Duarte

UMP - UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA
CONGREGAÇÃO BELÉM
A UMP, com o objetivo de colaborar com o
trabalho missionário de nossa igreja, decidiu
que, em 2015, acompanhará a Congregação
Belém.
Nosso planejamento é participar do culto
dominical, uma vez ao mês, além de
desenvolver atividades e oficinas com a
comunidade local. Iniciaremos, hoje, este
trabalho.
Vamos nos encontrar às 18h15min. , na porta
da igreja para irmos juntos. Convidamos todos
os jovens a participarem conosco deste
importante trabalho, um serviço ao Reino de
Deus!
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CORAL JUVENIL
Ensaio hoje, pontualmente, às 17 horas.
Estamos fazendo nosso ensaio no 3.º andar, em uma
sala mais confortável e propícia para o ensaio. Portanto,
assim que chegar, suba as escadas. Estaremos
esperando por você!!
Não se esqueça de trazer sua garrafinha de água . Isso
o ajudará a cantar melhor.
No próximo domingo, 05/04, será o Domingo da
Ressurreição, portanto, não haverá ensaio.
Até mais tarde!

